
Who we are? 
 
MIRRA is a Jordanian non-governmental organi-
zation established in 2007. It aims to support re-
search & development in the agriculture and wa-
ter sectors in Jordan and in its neighboring coun-
tries (Palestinian Territories, Lebanon, Iraq, and 
Syria). MIRRA’s work includes development & 
research projects, capacity building & consulta-
tive missions in agriculture, irrigation & water. 

 
 من نحن؟

 
وتهدهدإ ى ه   7002ميرا هي منظمة أردنية غير حكومية أنُشئت في 

دعم ا بحث و ا تطوير في قطاعي ا زراعة وا مياه في األردن وا هدو  
ا مجاورة  دا (فلسطين و بنان وا عراق وسوريا). يتضمن عهمه  مهيهرا 
ا مشاريع ا بحثية و ا تنموية، بناء ا قدرات و مهدهمهات اسهتهشهاريهة فهي 

 ا زراعة، ا مياه و ا ري. 
 
 

Contact Info  
 

7 Abdelaziz Al-Tha’alibi Str., Shmeisani 
P.O. Box 941454 Amman 11194 Jordan 
T/F 00962(0)6 568 79 73 
Mobile No. : 0799372915 
Email: info@mirra-jo.org 
Website: www.mirra-jo.org 
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MIRRA HOSTS ITS FIRST 
MONTHLY MEETUP OF 
2019 WITH MIT 
 

عقدت ميرا اللقاء الشهري األول لها 
 MITمع  معهد  9102في العام 

MIRRA CONTRIBUTED TO 
A MOOC WITH UNDP, & 
UNESCO 

 
ساهمت ميرا في إعداد مساق 
أنترنت بالتعاون مع برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي واليونسكو

MIRRA & UNICEF 
LAUNCHED A PROJECT 
TO UTILIZE TREATED 
WASTEWATER FOR DRIP 
IRRIGATION IN Schools 
 

ميرا واليونيسف تطلطاط طان مًطروع طا 
لطمططعططالططدططا وإعططادة اسططتطط ططدا  الططمططيططا  
العادما لازراعا الم يدة عط  رطر ط  

 الري بالتن يط في المدارس

Beginning of Phase 3 of the “ 
Ultra-low Energy Drip Irriga-
tion for MENA Countries” 
Project 
 

البدء في المرحلللا اللثلاللثلا للملشلرو    
الري بالتنقيط منخفض الطلاةلا للملنلاطل  

 الشرق األوسط و شمال افريقيا 
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MIRRA Hosts its First Monthly Meetup 
of 2019 with MIT 
 
 
MIRRA holds a monthly meetup with the hope of fostering 
more collaboration and synergy between organizations in 
Jordan. On the 27th of January, 2019, MIRRA held its first 
monthly meetup at MIRRA’s Amman office by hosting repre-
sentatives from Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Global Engineering and Research Lab (GEAR Lab), the 
National Agriculture Research Center (NARC), and the Na-
tional Drip Irrigation Company (NDICo). 
 
The objective of this meetup was to present the results of 
Phases 1 and 2 of the “Ultra- Low Energy Drip Irrigation Sys-
tem for MENA countries” (ULED) project. The ULED project 
is a 3-year USAID- funded project. MIRRA in partnership 
with MIT are testing new innovative emitters designed by 
MIT that can save energy by 50%, due to the fact that these 
emitters require only 0.15 bar of activation pressure. The 
emitters’ emission uniformity is measured as an indication of 
its performance and compared with conventional emitters 
that require 1 bar activation pressure. 
 
MIRRA started off by welcoming the participants and giving 
some background on MIRRA. Maram Zaid, MIRRA’s Irriga-
tion and Agriculture Department Manager, followed up and 
did a presentation about the organization’s history and 
touched specifically on the nature of MIRRA’s collaboration 
with MIT’s GEAR Lab. Following that, MIT’s representative, 
Jeffery Costello, did a presentation where he deeply talked 
about the technical aspects of the project’s research, and 
presented the preliminary results of phases 1 and 2. Notably, 
Phase 1 results showed energy savings of 40-59%, while 
Phase 2's preliminary conclusions showed that the solar-
powered pump site in the Jordan Valley had energy savings 
of 76% compared to a similar site using a conventional 
pump. In terms of uniformity, Phase 2 showed MIT's emitters 
performing at a uniformity rate of 84-92%, slightly higher 
than conventional emitters, which are ubiquitous in Jordan. 
 
Dr. Naem Mazahreh, the Director General Assistant for Re-
search at NARC, followed up and elaborated on the research 
results. He added, interestingly, that NARC's uniformity tests 
failed to show a large discrepancy in uniformity between MIT 
emitters and conventional emitters. In addition, crop yield 
results have showed statistically a no-significant different 
between the MIT emitters and conventional ones. 
 
Eng. Ayman Al Idrisi, NDICo’s representative, pointed out 
possible applications for MIT's emitters — as drip kits in Jor-
dan's eastern desert in large farms with low-pressure sup-
plies, as well as in areas with hilly topography. He added 
that, in such locations, the MIT emitters offer a solution that 
is not currently available in the market. The meetup ended 
by an open discussion in which representatives from regional 
and international organization, including World Health Or-
ganization (WHO), World Vision, Food and Agriculture Or-
ganization (FAO), World Food Program (WFP), and govern-
mental institutes (Ministry of planning, Jordan Valley Authori-
ty) discussed their projects around Jordan. 

ملع   9102عقدت ميرا اللقاء الشلهلري األول للهلا فلي اللعلام 
 MITمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  

تعقد جمعية ميرا  قاءات شدرية عل  أم  تعزيز ا همهزيهد مهن ا هتهعهاون وا هته زر بهيهن 
عقدت جمعية ميرا  قهائهدها  7002من كانون ا ثاني  عام  72ا منظمات في األردن. في 

مختبر ا دهنهدسهة  -(MIT)األو  باستضافة ممثلين من معدد ماساتشوستس  لتكنو وجيا 
)، ا مركز ا وطني  لهبهحهوث ا هزراعهيهة و ا شهركهة GEAR Labو ا بحث ا عا مي (

 ا وطنية  لري با تنقيط.
 

ا ددإ من هذا ا لقاء هو عرض نتائج ا مرحلة األو ه  و ا هثهانهيهة  همهشهرو    ا هري 
با تنقيط منخفض ا طاقة  مناطق ا شرق األوسط و شما  افريقيا . هذا ا مشرو  ممو  

سنوات. تقوم جمعية ميرا با شراكة  3من قب  ا وكا ة األمريكية  لتنمية ا دو ية و مدته 
، حهيهث أن ههذه MITباختبار نقاطات جديدة مبتكرة تم تصميمدا مهن قهبه   MITمع 

% من ا طاقة و ذ ك يعود ى   أن ههذه ا هنهقهاطهات 00ا نقاطات قادرة عل  توفير نسبة 
بار. يتم يقاس تماث  ا تنقيط  دذه ا نقاطات كمؤشهر ألدائهدها و  0100تحتاج ى   ضغط 

 بار. 0يتم مقارنة أدائدا بأداء ا نقاطات ا مأ وفة ا تي تحتاج ضغط 
 

بدأت ميرا  قائدا با ترحيب با مشاركين و اعطاء خهلهفهيهة عهن جهمهعهيهة مهيهرا. تهابهعهت 
ا مدندسة مرام زيد ، مديرة قسم ا ري و ا زراعة في جمعهيهة مهيهرا، و قهامهت بهعهمه  

 -MITعرض عن تاريخ ا جمعية و ركزت با تحديد عل  طبيعة ا تعاون بين ميرا و 
GEAR Lab بعد ذ ك، قام ممث  من .MIT جيهفهري كهاسهتهيهلهو، بهعهمه  عهرض و ،

تحدث بعمق عن ا جوانب ا فنية  لمشرو ، و قام بعهرض ا هنهتهائهج األو هيهة  هلهمهرحهلهة 
 -00األو   و ا ثانية. أظدرت نتائج ا مرحلة األو   أنه يمكن توفهيهر ا هطهاقهة بهنهسهبهة 

%، بينما أظدرت نتائج ا مرحلة ا ثهانهيهة أن ا همهوقهع ا همهوجهود فهي غهور األردن 02
% 27ا شما ي ا ذي تم فيه استخدام ا طاقة ا شمسية  لضخ تمكن من توفير طاقة بنسبة 

با مقارنة مع موقع أخر مشابه  ه و  كن تم استخدام مضخة عادية. من ناحية ا تهمهاثه ، 
%، أكهثهر قهلهيه  مهن 27 -40كان أدائدا عل  تماث   MITأظدرت ا نتائج أن نقاطات 

 ا نقاطات ا مأ وفة األكثر شيوعاً في األردن.
 

تابع د. نعيم مزاهرة، مسهاعهد مهديهر دائهرة ا هبهحهث فهي ا همهركهز ا هوطهنهي  هلهبهحهوث 
ا زراعية، و قام يتوضيح نتائج ا بحث. و أضاإ أن اختبارات ا تماث   م تهظهدهر فهرق 

و ا نقاطات ا مأ وفة. بهاضضهافهة ى ه  ذ هك، نهتهائهج انهتهاجهيهة  MITواضح بين نقاطات 
و ا هنهقهاطهات    MITا محصو   م تظدر ،احصائيا، أي فروقات كبيرة بهيهن نهقهاطهات 

 ا مأ وفة.
 

أشار ا مدندس أيمن اضدريسي، ممث  ا شركة ا وطنية  لري با تنقيط، ى   استهخهدامهات 
في ا مزار  ا كبيرة في صحراء شرق األردن ا تهي يصهلهدها   -MITا ممكنة  نقاطات 

ضغط قلي ، و أيضا في ا مناطق ذات ا تضاريس ا صعبة. أضاإ ى   ذ ك، فهي مهثه  
 ح  غير متوفر حا يا في ا سوق. MITا مواقع ا مذكورة مسبقاً، تعتبر نقاطات 

أنتد  ا لقاء بنقاش مفتوح، حيث أن ممثلين من منظمات اقليمية و دو يهة مهن مهنهظهمهة 
)، بهرنهامهج األغهذيهة FAO)، منظمهة ا هزراعهة و ا هغهذاء (WHOا صحة ا عا مية (

) و من ا مؤسسات ا حكومية (وزارة ا تخطيط و سلطة وادي األردن) WFPا عا مي (

 قاموا بنقاش ا مشاريع ا تي يتم تنفيذها من قبلدم في األردن.
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Beginning of Phase 3 of the “Ultra-low 
Energy Drip Irrigation for MENA Coun-
tries” project. 
 
MIRRA and MIT are preparing for the phase 3 of 
the ULED project. The goal of this phase is to 
test the performance of the ultra-low pressure 
inline emitters- having an activation pressure of 
0.15 Bar- using solar-powered and electricity- 
powered systems. The performance of these 
emitters will be compared with conventional 
ones having an activation pressure of 0.5 Bar.  
 
MIRRA team has visited 12 sites and collected 
data on water resources, farm area, crops plant-
ed, farming system, irrigation system, power 
source. From the collected data, MIRRA has 
done preliminary selection for the sites. 
During the last week of January, 2019 a team 
from MIRRA and MIT visited the 8 pre-selected 
sites, and the final selection of sites for testing 
the ultra-low pressure emitters has been done. 
 
Now MIRRA and MIT are in the process of de-
signing the irrigation systems. In the next stage 
the irrigation systems will be installed. 

البدء في المرحلا الثالثا لمشرو    الري بالتلنلقليلط ملنلخلفلض 
 الطاةا لمناط  الشرق األوسط و شمال افريقيا 

با تجديهز  هلهمهرحهلهة ا هثها هثهة مهن مشهرو  ا هري  MITتقوم ميرا مع 
با تنقيط منخفض ا طاقة. ا ددإ من ههذه ا همهرحهلهة ههو اخهتهبهار أداء 

ذات ا ضغط ا منخفهض ا هتهي  -ا تي تكون بنفس خط ا تنقيط -ا نقاطات
بار. سيتم مقارنة أداء هذه ا نقاطات بهأداء  0100تحتاج ضغط تشغيلي 

 بار.. 010ا نقاطات ا مأ وفة ا تي تحتاج ى   ضغط تشغيلي 
 

موقع و جمع معلومات عن مصادر ا همهيهاه،  07قام فريق ميرا بزيارة 
مساحة ا مزرعة، ا محاصي  ا مزروعة، نظام ا زراعة، نهظهام ا هري، 
و مصدر ا طاقة. من ا معلومات ا تي جمعدا ا فريق قامت ميرا بهعهمه  

 اختيار أو ي  ثمانية مواقع.
 

 MITفي األسبو  األخير من كانون ا ثاني، قهام فهريهق مهن مهيهرا و 
بزيارة ا مواقع ا تي تم اختيارها بشك  أو ي، و بهعهد ذ هك تهم اخهتهيهار 

 ا مواقع الختبار ا نقاطات ذات ا ضغط ا منخفض. 
 

األن في مرحلة تصميم أنظمة ا ري. في ا مرحلة ا قادمة  MITميرا و 
 سيتم تركيب أنظمة ا ري .
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MIRRA & UNICEF LAUNCHED A PRO-
JECT TO UTILIZE TREATED WASTE WA-
TER FOR DRIP IRRIGATION IN SCHOOLS 
 
MIRRA signed on with UNICEF to launch a col-
laborative program, “Decentralized wastewater 
treatment and reuse in institutions,” in December 
2018. The project, which revolves around sanita-
tion and waste water management, conforms to 
Jordan’s new strategic priority of decentralizing 
services. 
This project will promote the safe management 
of waste water to prevent ground water pollution, 
reuse waste water for agriculture, promote the 
use of greywater, implement 
efficient irrigation practices, use solar power to 
run the waste water treatment system and irriga-
tion network, and raise water conservation 
awareness. 
 
A recent report by the Joint Monitoring Pro-
gramme (JMP) for Water Supply and Sanitation 
by WHO and UNICEF highlighted that within Jor-
dan, only 77 percent of the population have ac-
cess to safely managed wastewater, an alarming 
discrepancy with Jordan’s commitment toward 
SDG6 — clean water and sanitation access for 
all. 
 
MIRRA, as part of this project, is targeting three 
schools within the Irhab district in Mafraq Gover-
norate. With a population of 23,874 consisting of 
nearly 3000 Syrians, the rural district has no 
sewer network, instead relying on a cesspit to 
dispose waste water. Agriculture in Irhab relies 
on a piped water network that is meant for do-
mestic use and water trucks, in addition to pri-
vately-owned wells.  
 
Stay tuned for updates as this project continues 
in Mafraq province. For more information, please 
visit: http://mirrajo. 
org/Contents/Decentralized-
wastewatertreatment- 
and-reuse.aspx 

ميرا واليونيسف تطلقان مشروًعا للملعلاللجلا و علادد اسلتلخلدام 
المياه العادما للزراعا المقيدد عن طري  اللري بلاللتلنلقليلط فلي 

 المدارس

ا هيهونهيهسهإ ضطه ق بهرنهامهج تهعهاونهي  ا همهعها هجهة  مهيهرا مهع وقعهت
ا  مركزية  مياه ا صرإ ا صحي وىعادة استخدامدا في ا همهؤسهسهات: 

ويهتهوافهق  7004مشرو  ا مفرق في ث ث مهدارس  ، فهي ديسهمهبهر 
ا مشرو  ا ذي يدور حو  ىدارة ا صرإ ا صحي وىدارة مياه ا صرإ 
ا صحي، مع اضستراتيجية ا جديدة  ألردن في تحقيق ا ه مهركهزيهة فهي 

 ا خدمات.

  

سيشجع هذا ا مشرو  اضدارة اآلمنة  مياه ا صرإ ا صحي  منع تلهوث 
ا مياه ا جوفية، وىعادة استخدام ا مياه ا معها هجهة  هلهزراعهة ، وتشهجهيهع 
استخدام ا مياه ا رمادية ا معا جة، وتنفيهذ مهمهارسهات ا هري ا هفهعها هة ، 
واستخدام ا طاقة ا شمسية  تشغي  نظام معا جة ميهاه ا صهرإ وشهبهكهة 

 ا ري ، ورفع ا وعي حو  ا مياه ا معا جة واستخدامدا في ا ري.

  

ضمهدادات  (JMP) حيث أكد تقرير حديث  برنامج ا رصهد ا همهشهتهرك
ا مياه وا صرإ ا صحي من قب  منظمة ا صحة ا عا ميهة وا هيهونهيهسهإ 

٪ فقط من ا سكان يهحهصهلهون عهله  مهيهاه ا صهرإ 22أنه في األردن 
ا صحي ا مدارة بأمان ، وهي نسبة مهثهيهرة  هلهقهلهق مهع ا هتهزام األردن 

وصهو  مهيهاه  وا هذي يهنهل عهله  7هدإ ا تنمية ا مستدامة رقم  تجاه
 نظيفة وصرإ صحي اّمن  لجميع.

  

وسوإ تستددإ ميرا في هذا ا مشهرو  ثه ثهة مهدارس فهي مهنهطهقهة  
نسمة و يتأ إ  73420ارحاب في محافظة ا مفرق و عدد سكاندا يبلغ 

الجئ سوري وهي منطقة ريهفهيهة به  شهبهكهة  3000من ما يقرب من 
وبدالً من ذ ك تعتمد عل  ا حفر االمتصاصية  لتخلهل  صرإ صحي 

من ا مياه ا عادمة وتعتمد ا زراعة في ارحاب عل  شبكة مهيهاه ا شهرب 
 باضضافة ى   اآلبار ا مملوكة ملكية خاصة.  وتنكات ا مياه ا جوفية

  

ترقبوا ا تحديثات حو  هذا ا مشرو  من خه   زيهارة مهوقهعهنها عهله  
 ا عنوان االتي

http://mirra-jo.org/Contents/Decentralized -
Wastewater-treatment-and-reuse.aspx 
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MIRRA Contributed to MOOC with 
UNDP, and UNESCO 
 
In January, the Sustainable Development Goals 
Academy and the Stockholm International Water 
institute launched a 
MOOC that focuses on water issues around 
the globe.  
 
MIRRA authored the first section of the seventh 
chapter, MIRRA's contribution defines and elab-
orates on green, blue, and grey water. 
 
Since the start of the course, over 4,000 learners 
from around the world have enrolled. This num-
ber grows each the week. Specifically, this 
course explains the global water crisis and inter-
actions between water, environment, and devel-
opment, with an emphasis on growing water 
scarcity and deteriorating water quality. It also 
helps learners build a theoretical background 
and exposes them to climate change and its in-
fluence on water, water and sanitation for health, 
the food-energy-water nexus, the role of water 
governance, and transboundary cooperation. 
 
To shed light on these complex issues this 
course brings together the expertise of many ex-
perts and organizations around the world, includ-
ing UNESCO, AGWA, UNDP, and the Global 
Resilience Partnership.  
 
If you're interested, enroll in the course here: 
https://www.edx.org/course/wateraddressing-the
-global-crisis 

ساهمت ميرا في موك مع برنامج األمم المتحدد اإلنمائي 
 واليونسكو

في كانون ا ثاني، أطلقت أكاديمية أهداإ ا تنمهيهة ا همهسهتهدامهة ومهعهدهد 
ستوكدو م ا دو ي  لمياه ا مساق ا دائ  ا مفتوح عبر اضنتهرنهت (مهوك) 

 ا تي تركز عل  قضايا ا مياه في جميع أنحاء ا عا م.

قامت ميرا بتأ يإ ا قسهم األو  مهن ا هفهصه  ا سهابهع ، حهيهث تهحهدد  
مساهمة ميرا وتوضهح تهفهاصهيه  حهو  ا همهيهاه ا هخهضهراء وا هزرقهاء 

 وا رمادية.

مهتهعهلهم مهن جهمهيهع أنهحهاء  0000منذ بداية ا دورة ، ا تحق أكثر من  
ا عا م. ينمو هذا ا رقم ك  أسبهو  عهله  وجهه ا هتهحهديهد ، يشهرح ههذا 
ا مقرر أزمة ا مياه ا عا مية وا تفاع ت بين ا مياه وا بيئة وا تنمية ، مع 
ا تركيز عل  ندرة ا مياه ا متزايدة وتدهور جودة ا مياه. كما أنه يساعهد 
ا متعلمين عل  بناء خلفية نظرية ويعرضدم  تغير ا مناخ وتأثيره عهله  
ا مياه وا مياه وا صرإ ا صحي من أج  ا صحة وا ع قة بيهن ا هغهذاء 

 وا طاقة وا مياه ودور ىدارة ا مياه وا تعاون عبر ا حدود.

ض قاء ا ضوء عل  هذه ا قضايا ا معقدة ، تجمع هذه ا دورة بين خهبهرة  
ا عديد من ا خبراء وا منظمات في جميع أنحاء ا عها هم ، بهمها فهي ذ هك 
ا يونسكو، برنامج األمم ا متحدة اضنمائي ، وا شراكة ا عا مية  لصهمهود 

 ىذا كنت مدتًما، فقم با تسجي  في ا دورة ا تدريبية هنا

https://www.edx.org/course/water-addressingthe
-global-crisis 

Massive                   Open                   Online                   Courses                 


